
JOE’S
EATB TAWAR MALL, DOHA Qatar

"Joe's Crab Shack Qatar is a franchise location. The Joe's Crab Shack brand is wholly owned by Landry's Inc."



= Shack favorites

Shack Snacks

Peel ‘n Eat ShrimP*

Joe’s CLASSIC Sampler*

Joe’s Classic Sampler*
Crab Dip with tortilla chips and choice of 
two: Great Balls of Fire, crispy calamari, 
Voodoo chicken bites, mozzarella sticks or 
Joe’s Famous Wings QR 64

Crab Dip
Loaded with crab meat, cream cheese  
and parmesan served with tortilla chips  
QR 54

Great Balls of Fire
Scratch made with crab, seafood, cream 
cheese and jalapeños, coated in Panko 
breadcrumbs with ranch QR 46

Crispy Calamari
Hand breaded calamari with marinara 
sauce QR 46

Garlicky Mussels
Served in garlic butter sauce with toasted 
garlic bread     QR 52

Garlic Bread
Three pieces, toasted golden brown 
served with marinara sauce       QR 19

Peel ‘n Eat Shrimp*  
A Joe’s classic with Joe’s Famous 
Seasoning 
6 pcs.   QR 36   
12 pcs. QR 68

Voodoo Chicken Bites
Cajun flavored, hand breaded all white 
meat chicken bites, fries and ranch  
QR 46

Crab Stuffed Mushrooms
Loaded with homemade seafood stuffing, 
topped with Monterey Jack and alfredo.  
QR 46

Crab Nachos
Loaded with crab dipped high on tortilla 
chips topped with pico de gallo, black 
bean and corn relish, cheese ( Monterey 
Jack)  and avocado lime dressing  
QR 74

Popcorn Shrimp
Hand breaded popcorn shrimp with 
cocktail sauce  QR 52

Mozzarella Sticks
6 breaded mozarella served with marinara 
sauce   QR 38

Joe’s Famous wings
Crispy wings seasoned with your choice 
of BBQ or spicy sauce served with celery 
sticks and ranch  
QR 38



Classic Caesar
Romaine lettuce, home made croutons and shaved parmesan  
cheese with caesar dressing  QR 36 
Additional Chicken  QR 8      Additional Shrimp   QR 12

Joe’s Garden
Lettuce, beef bacon, avocado, tomatoes, cheese and house made 
croutons, with ranch dressing QR 36
Additional Chicken  QR 8      Additional Shrimp   QR 12

ChopPED  
& TOSSED

All sandwiches served with fries (except tacos)

Crab Cake Sandwich
Scratch made with lump crab, lettuce, tomato and  
remoulade sauce QR 62

GRILLED Chicken Sandwich
Grilled chicken breast, cheddar cheese, lettuce, tomato and     
smoked beef bacon  QR 46

Classic Po’boy*
Served on crispy po’boy bread with lettuce, tomato and pickles
Voodoo Chicken Sandwich   QR 46 
Crispy Shrimp Sandwich   QR 56 

All-American burger
Beef patty topped with cheese and beef bacon   QR 46

TEX MEX burger
Beef patty with pepperjack, pico de gallo, and avocado lime 
dressing   QR 46

MUSHROOM & SWISS burger
Beef patty with mushroom & swiss cheese  QR 46

Blackened shrimp* or HAMOUR taco 
Tortilla bread with green cabbage, shredded cheese, cilantro, pico 
de gallo, avocado lime dressing, served with queso and tortilla chips  
QR 59

Blackened CHICKEN taco 
With green cabbage, shredded cheese, cilantro, pico de gallo, 
avocado lime dressing, served with queso and tortilla chips  QR 49

SURF &  
SAND-wiches

Sea Sides
Seasonal Vegetables   16 QR

White rice          10 QR 

Cajun Rice                          16 QR

French Fries          12 QR

Hushpuppies          16 QR  

Coleslaw    12 QR

Corn & Potatoes    12 QR

Mac & Cheese    16 QR

Sweet Potato Fries  16 QR

BLACKENED SHRIMP TACOS*

Add a side salad to any ENTRÉE for only QR16

CLASSIC PO’BOY *



Who You Callin’  
Shrimp?

Coconut SHRIMP
With pineapple plum sauce, fries, coleslaw  
and hushpuppies  QR 76             

Crispy SHRIMP
With fries, coleslaw and hushpuppies QR 76        

Southern Stuffed
Grilled beef bacon-wrapped filled with 
seafood stuffing. Served with cajun rice and 
hushpuppies   QR 82

SHRIMP TRIO
Crispy, Coconut and Popcorn Shrimp with
fries, coleslaw and hushpuppies QR 82

SHRIMP AND FISH
Golden Jumbo Shrimp and fish fillets with 
fries, coleslaw and hushpuppies QR 76

JUMBO SHRIMP
4 pcs Jumbo Shrimp, lemon butter sauce 
served with rice and seasonal vegetables 
QR 112
                                  

Cedar Roasted Salmon*
Cedar plank roasted salmon fillet with 
white rice and seasonal vegetables  
QR 89

CRAB CAKE DINNER
Scratch made with lump crab, served 
with white rice and seasonal vegetables 
coleslaw and remoulade  QR 96

PASTA AGLIO OLIO
Thin spaghetti pasta loaded with shrimp, 
squid, mussels tossed with olive oil, 
parmesan cheese,parsley and crushed 
chilly   QR 69

Grilled Shrimp Skewers
Two skewers, served over white rice and 
seasonal vegetables  QR 59

Fish & Chips
Hand dipped, flaky white fish, served with 
fries and coleslaw   QR 68

Fisherman’s Choice*
Choice of Hamour (Grouper), salmon or 
red snapper blackened or grilled, over 
cajun rice and seasonal vegetables   
QR 89

So-FISH-ticated

Cedar Roasted Salmon* FISHERMAN’S Choice*



Chicken Tenders
Hand breaded white meat chicken  QR 44

PASTA ALFREDO Chicken
Penne pasta in creamy alfredo sauce  QR 44   
Substitute to Shrimp  Add   QR 12
Substitute to Crab  Add   QR 20

JOE’S GRILLED LAMB CHOPS
Lamb Chops grilled to perfection served with seasonal 
vegetables and cajun rice   QR 79

Joe’s Top Sirloin*
Beef Top Sirloin  QR 66

New York STRIP ‘N SHRIMP
360 grams New York strip seasoned with Montréal Steak 
seasoning. Served with sweet potato and asparagus  QR 98

Herb Chicken
Grilled chicken breast served with your choice of two side 
dishes  QR 46

Shrimp Sampler*
Grilled Shrimp Skewer, Southern Stuffed Shrimp, 
Shrimp Scampi and garlic bread over white rice and 
seasonal vegetables  QR 96

East Coast Platter
Crab Cake, Southern Stuffed Shrimp, Fish and Chips, 
Calamari rings, with fries and coleslaw  QR 96

Paradise Platter*
Seared Tilapia over white rice and seasonal 
vegetables, with shrimp veggie skewer. Served with 
homemade shrimp mac & cheese  QR 96

Lobster Tails
Grilled cold water lobster tails with white rice 
QR 169

real big catch
Get it all with Jumbo Shrimp, crispy fish fillets, hand-
battered chicken tenders and butterflied fried shrimp 
stuffed with crab, cream cheese and jalapeños. Served 
with fries, coleslaw and great balls of fire  QR 136

What a Catch

Stay on Shore

Add a side salad to any 
ENTRÉE for only QR16

PARADISE PLATTER*

Served with sweet potato fries and seasonal vegetables
 (except pasta & lamb chops)

shrimp Sampler*

CRAB CLUSTER

Top Sirloin*

GET REAL CRABBY AND 
ADD A CLUSTER OR 

MORE TO YOUR ENTRÉE 
FOR AN UPCHARGE

*NOTICE: BEFORE PLACING YOUR ORDER, PLEASE INFORM YOUR SERVER IF A PERSON IN YOUR 
PARTY HAS A FOOD ALLERGY. CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED ANIMAL FOODS (SUCH AS: 
MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH OR EGGS) MAY INCREASE YOUR RISK OF CONTRACTING 
A FOODBORNE ILLNESS, ESPECIALLY IF YOU HAVE CERTAIN MEDICAL CONDITIONS.
PLEASE ASK YOUR SERVER ABOUT MENU ITEMS THAT ARE COOKED TO ORDER OR SERVED RAW. 



The Steamer
1 pound of mussels, 1 pound of clams, 6 pieces of 
shrimp with garlic seasoning served with garlic bread  
QR 144

Ragin’ Cajun*
Pacific dungeness crab, queen crab, shrimp and  
smoked beef sausage  QR 174

FISHER POT*
Sweet snow crab, 1 pound of clams, cold water lobster 
tail and smoked beef sausage   QR 196

Joe’s Classic
Pacific dungeness crab, sweet snow crab, shrimp and  
smoked beef sausage  QR 169 

Arctic Bay
Snow crab, shrimp, cold water lobster tails, smoked beef 
sausage, garlic broth with Joe’s Famous Seasoning  
QR 249

STEAMPOTS
Served with corn, potatoes and side of rice 

DUNGENESS
Mild and tender  

QR 194

QUEEN
Sweet, meaty  

and large  
QR 194

Snow
Super sweet,  
flaky meat  

QR 179

King
Firm, sweet  
and hearty  

QR 229

Crab Daddy 
Feast

Snow, dungeness  
and King Crab

QR 249

Crab Buckets
Served with corn, potatoes and side of rice 

STep 1: pick your crab

STEP 2: PICK YOUR FLAVOR

Snow crab 
QR 60

Dungeness crab 
QR 65

Queen crab 
QR 70

King crab  
QR 75

6 pieces of shrimp 
QR 35

1 pound mussels 
QR 30

1 pound clams 
QR 40

ADD CLUSTERS & MORE
to any entrée

CALIENTE!MILD

STEAMED JOE’S FAMOUS SEASONING SUNSET FIRE GRILLED SPICY 

GARLIC JOE’S FAMOUS BBQ RAGIN’ Cajun

340563 3/27 TIER 4

تقدم مع ذره وبطاطا وأرز

Ragin’ Cajun* FISHER POT*



Served with corn, potatoes and side of rice 

جو‘ز كالسيك
  سلطعون دانجنيس - سلطعون سنو الحلو - روبيان

   و سجق اللحم المدخن    169 ر.ق
ارتيك بي

 سلطعون سنو - روبيان - لوبستر تيل - سجق اللحم
المدخن - مرق الثوم - بهارات جوز الشهيرة  249 ر.ق

تقدم مع ذره وبطاطا وأرز
على البخار

 باوند من بلح البحر و باوند من المحار و 6 قطع من
الروبيان مع توابل الثوم تقدم مع خبز الثوم   144 ر.ق

راجين كيجن*
            سلطعون دانجنيس, سلطعون كوين , روبيان

و سجق اللحم المدخن   174 ر.ق

فيشر بوت )وعاء السمك)*
 سلطعون سنو الحلو - باوند من المحار مع لوبستر تيل

مع سجق اللحم المدخن   196 ر.ق

 سلطعون دادي
فيست

 سنو - دانجنيس -
    سلطعون كينج

كينج
 طعم حلو - لحم متماسك

- كبير

سنو
حلو زيادة - لحم طري

كوين
 طعم حلو - غني بالحم

 - كبير
  

دانجنيس
 لحم طري و خفيف

تقدم مع ذره وبطاطا وأرز
 اختر نوع السلطعون المفضل

 اختر نكهتك المفضلة

باوند من بلح البحر
 

باوند من المحار
 

سلطعون كوين

سلطعون كينج

قطع روبيان 

سلطعون سنو

سلطعون دانجنيس

أضف الى الوجبة الرئيسية

حار

حاربهارات الغروب بهارات جو‘ز الشهيرةعلى البخار

راجين كيجنباربكيو جو‘ز الشهيرةثوم

340563 3/27 TIER 4

معتدل

ر.ق 249
ر.ق 229

ر.ق 179
ر.ق 194

ر.ق 194

ر.ق 30

ر.ق 40

ر.ق 60

ر.ق 65

ر.ق 70

ر.ق 75

ر.ق 35
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فيشر بوت )وعاء السمك) *راجين كيجن *



دجاج تندر
صدر دجاج مقلي بالبقسماط   44 ر.ق

باستا دجاج الفريدو
باستا بانيه مع صوص االلفريدو    44 ر.ق

سويها روبيان  إضافة     12 ر.ق
سويها سلطعون  إضافة   20 ر.ق

 ريش غنم جو‘ز المشوية
ريش غنم مشوية تقدم مع خضار موسمية و أرز كيجن 79 ر.ق 

جو‘ز توب سيرلوين
قطعة لحم سيرلوين  66 ر.ق   

نيويورك ستريب
 قطعة لحم ريب أي متبلة مع مونتريال ستيك - تقدم مع  

بطاطا حلوة مقلية و الهليون     98 ر.ق

 الدجاج المشوي المبهر
 صدر دجاج مشوي يقدم مع خيارك من أي طبقين من االطباق

الجانبية   46 ر.ق

روبيان سامبلر
      سيخ روبيان مشوي - روبيان محشي - روبيان سكامبي

      يقدم مع خبز الثوم و األرز األبيض و الخضار الموسمية
96 ر.ق

ايست كوست بالتر
 كيك السلطعون -روبيان محشي مع سمك مقلي و بطاطا

مقلية و قطع كاالماري و سلطة الملفوف  96 ر.ق

بارادايس بالتر
 سمكة تالبيا تقدم مع أرز أبيض و خضار موسمية مع سيخ

روبيان بالخضار و معكرونة الروبيان بالجبنة   96 ر.ق

لوبستر تيل
لوبستر تيل مشوي مع أرز ابيض   169 ر.ق

          ريل بيج كاتش )الصيد الكبير)
 احصل عليهم مع روبيان جامبو و سمك فيليه كريسبي و
 دجاج تندر و روبيان محشو بالسلطعون مع كريمة الجبن

 و الهاالبينو - يقدم مع بطاطا مقلية و سلطة الملفوف و
جريت بولز اوف فاير   136 ر.ق

 أضف سلطة جانبية ألي وجبة 16 رق

بارادايس بالتر

تقدم مع بطاطا حلوة مقلية و خضار موسمية
ما عدا الباستا وريش الغنم 

 روبيان سامبلر

كالستر ) أرجل كراب )    

 احصل على الكراب الطازج 
 و أضف قطعة كالستر )أرجل
   كراب(  أو أضف على طلبك

الرئيسي

 مالحظة : قبل وضع طلبك من فضلك سؤال النادل عن نوعية الطعام أو اذا كان لديكم حساسية لنوع
 معين من الطعام أو عن درجة الطهي )تريده مطهو جيدا أو قليال( , ألن ذلك قد يزيد من احتمال االصابة

 بحساسية ما, ال سيما اذا كان لديك حساسية معينة لنوع ما من االكل، لذلك يجب سؤال النادل عن قائمة
الطعام المطهو جيدا أو المطهو قليال

توب سرليون

*

*

*

*

*

*



روبيان تريو
 كريسبي - جوز الهند - و بوب كورن الروبيان مع
   البطاطا المقلية و سلطة الملفوف و الهاش بوبيز

82 ر.ق
روبيان و سمك

 روبيان و سمك مقلي بالبقسماط تقدم مع بطاطا
 مقلية و سلطة الملفوف و هاش بوبيز

ر.ق 76      

روبيان جامبو
 اربع قطع روبيان جامبو مع صلصة زبدة الليمون -

يقدم مع ارز وخضار موسمية    112 ر.ق
 

روبيان جوز الهند
           روبيان مغطى بجوز الهند مع صلصة الخوخ

 و األناناس و بطاطا مقلية و سلطة الملفوف و
هاش بوبيز   76 ر.ق

روبيان كريسبي
          روبيان مقلي بالبقسماط تقدم  مع بطاطا مقلية

و سلطة الملفوف و هاش بوبيز     76 ر.ق

  روبيان محشي                 
 روبيان محشي مأكوالت بحرية ملفوفة بلحم بقر

 مقدد مشوي - يقدم مع األرز كيجن و هاش
بوبيز  82 ر.ق

   سلمون مشوي على الخشب*
  سلمون فيليه مشوية في الفرن على خشب األرز

يقدم مع أرز أبيض و خضار موسمية   89 ر.ق

عشاء كيك السلطعون
 قطع  من لحم السلطعون تقدم مع أرز

                                   أبيض و خضار موسمية و سلطة الملفوف
و صلصة الريمو الد  96 ر.ق

باستا اجليو اوليو
 سباغيتي مع الروبيان و الحبار و بلح البحر مع زيت

 الزيتون و جبنة البارميزان و البقدونس و فلفل أحمر
69 ر.ق

سيخ روبيان مشوي
          عدد 2 سيخ روبيان مشوي يقدم مع أرز ابيض

و خضار موسمية   59 ر.ق

سمك و شيبس
       سمك فالكي األبيض - يقدم مع البطاطا المقلية

و سلطة الملفوف   68 ر.ق

اختيار الصياد*
 اختيارك من الهامور ) جروبر ( أو السلمون أو السمك

           األحمر المشوي أو البالكيند - يقدم مع األرز األبيض
و الخضار الموسمية   89 ر.ق

اختيار الصياد*  سلمون مشوي على الخشب*



 جو‘ز كالسيك سامبلر 

سلطة كالسيك سيزر
 خس روماني , خبز محمص على الطريقة المنزلية , جبنة البارميزان مع

 صلصة السيزر     36 ر.ق
إضافة دجاج    8 ر.ق    إضافة روبيان   12 ر.ق

سلطة جو‘ز جاردن
 خس , لحم بقر مقدد , أفوكادو , طماطم , جبنة , خبز محمص على

الطريقة المنزلية مع صلصة الرنش    36
إضافة دجاج    8 ر.ق    إضافة روبيان   12 ر.ق

تقدم مع البطاطا ما عدا التاكو )تقدم مع رقائق التورتيال(

ساندويش كيك السلطعون
قطعة من السلطعون , خس , طماطم , مع صلصة ديمو ليد  62 ر.ق

ساندويش الدجاج المشوي
 صدر دجاج مشوي مع جبنة الشيدر و الخس و الطماطم و لحم البقر المقدد

المدخن   46 ر.ق

كالسيك بوب بوي
خبز كريسبي بوبوي مع الخس و الطماطم و المخلل

مع صلصة راموالد
ساندويتش دجاج فودو         46 ر.ق
ساندويتش كريسبي روبيان   56 ر.ق

 اميريكان برجر
قطعة من لحم البقر مع الجبن مغطاة بلحم البقر المقدد   46 ر.ق

تيكس ميكس برجر
 قطعة من لحم البقر مغطاة بجبنة بيبر جاك مع البيكو دى جايو و صلصة

األفوكادو الاليم   46 ر.ق

مشروم اند سويس برجر
قطعة من لحم البقر مع الفطر و الجبنة السويسرية   46 ر.ق

 تاكو روبيان أو فيليه هامور )جروبر
 خبز التورتيال مع الملفوف األخضر و الجبنة المبشورة و الكزبرة و صلصة
 البيكو دي جايو و صلصة األفوكادو الاليم , تقدم مع رقائق التورتيال و

صوص الجبنة 59 ر.ق
 تاكو الدجاج المشوي    

 سلطة الملفوف
ذرة و بطاطا

معكرونة بالجبن
بطاطا حلوة مقلية

خضار موسمية
أرز ابيض

 أرز كيجن  
 بطاطا مقلية
هاش بوبيز

أضف سلطةجانبية ألي وجبة 16 رق

ر.ق 49

 تاكو روبيان

*كالسيك بوب بوي
*

*

*(

ر.ق 16
ر.ق 10
ر.ق 16
ر.ق 12
ر.ق 16

ر.ق 12
ر.ق 12
ر.ق 16
ر.ق 16



= تخصص شاك

 جو‘ز كالسيك سامبلر 
 لحم سلطعون مع التورتيال شيبس  

 اختر أثنين من األصناف : جريت بولز اوف
 فاير – كريسبي كاالماري – قطع دجاج

 فودو – أصابع موزريال – جوانح  جو‘ز
الشهيرة    64 ر.ق

كراب ديب
 تغميسة لحم سلطعون مع جبنة كريمة

 و البارميزان يقدم مع رقائق
       التورتيال   54 ر.ق

جريت بولز اوف فاير
 كرات من المأكوالت البحرية و لحمة 

 السلطعون مليئة بالهالبينو و كريمة
     الجبنة مغطاة بالبقصماط بانكو تقدم مع

   صلصة الرنش   46 ر.ق

كريسبي كاالماري
  حلقات الكاالماري مغطاة بالبقصماط مع

صلصة المارينارا   46 ر.ق

        بلح البحر
 تقدم مع زبدة صوص الثوم و خبز الثوم

المحمص     52 ر.ق

خبز بالثوم
  ثالث قطع خبز بالثوم محمص يقدم مع

صوص المارينارا    19 ر.ق

بيل أند إيت روبيان
   تقدم مع توابل اولد بي

بيل أند إيت روبيان

 جو‘ز كالسيك سامبلر 

قطع دجاج فودو
 قطع من صدر الدجاج متبلة بطعم الكاجن

 تقدم مع البطاطا المقلية و صوص
الباربكيو      46 ر.ق

فطر محشو بالسلطعون
 فطر محشو بالماكوالت البحرية
 على الطريقة المنزلية , مغطى

                                   بجبنة البارميزان و صوص الفريدو
46 ر.ق

 ناتشوز سلطعون
 يقدم مع تغميسة السلطعون مع رقائق
 التورتيال و البكو دي جايو و الفاصولياء
 السوداء و الذرة و جبنة مونتري جاك و

صلصة األفوكادو اليم   74 ر.ق

روبيان بوب كورن
                                       بوب كورن روبيان يقدم مع صوص

الكوكتيل    52 ر.ق

أصابع موزريال
6 

المارينارا   38 ر.ق   

  جوانح  جو‘ز الشهيرة
 جوانح مقرمشة بتوابل مع إختيار  صوص

  الجوانح أو صوص الباربيكيو  تقدم مع
  الكرفس و صلصة الرنش   38 ر.ق

ر.ق
ر.ق

6
12

قطع
قطعة

36
68

*

*

 أصابع موزوريال تقدم مع صوص

*
*



طوار مول الدوحة

"Joe's Crab Shack Qatar is a franchise location. The Joe's Crab Shack brand is wholly owned by Landry's Inc."


